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Jana XXIII była
tylko

warunków politycznych,

słyszena na
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w których
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Papież wspomniał mienowicie o "wielkiej liczbie istot, które
zespołu ludzkiego i są naszymi braćmi w porządku naturalnym!
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krzyki wypernlaje
miegia
wgle, ich grożne niepokoje tworsą zamęt i zesmucalja każdego,
kto kocha wolność i sprawiedliwość
i kto pragnie żyć precowieie, godnie,
czyniąc dobro w spokoju".
Nikt na świecie nie może wątpić na jakich to ludzi, na jaki potężny ich zegpół wskazał Papież; wszyscy też wiedzą, że nie ma On sni
jednej dywiaji, ani pocisków rakietowych.
i
Ktokolwiek
wie, czym jest męstwo, musi chylić głowę przed tym
świadectwem, które dał prawdzie Cskowiek bezbronny.
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Odegya_nielkenoma, Keydynala Confalonieri
Novomisnowany szef Kongregacji KonsystorielneJ, do ktére] według Encykliki Mxul femilie" należą
sprawy opieki nad emigrantami i
uchodźcemi, wydał na święte Wielkiej Nocy specjalną odezwę o "Swiętach
emigranta 4 uchodźcy" powtórzoną przes radio watykańskie. Kardynał Gonfalopieri ze zpeojelną troską poonyla sie ned "rzeszą pozbawionych ojozymy" i gkłedając im życzenia świąteczne, poleca ich opiece kaîelenòw.
których szczególną troską będzie rozwijać "be?-te dziedzictwo religijne
i morólne odwiecznych a szlschoinych tradycji", które emigranoi i uchodź«
oy wnoszę w życie nowej ojczyzny.
Bliski prayjazd Ko:Kardynałe Prymasa Polski
do.

Presa włoska, w éled sa "Associated Pregs", podsje wiadomość o
prayje&dzie Ke.Kardynaka Prymess Wyszyńskiego do Rzymu pod konieo tego
miesiąca, Miejmy nadzieją, źe nie chodzi w danym wypadku o objaw celo»
wej dezinformacji, jaką na ten temat uprawia od dłuższego czasu reżym
komunistyczny w Polece.
Go pewien czes pojawiały się w ciągu ublogzego roku wiadomości
o bliskim przyjeździe takich czy innych kaięży biskupów z Polski: biskupi po tym nie przyjeżdżśjg; w pamięci osytalnika zostaje jednak sapo» wiedź wywołujące ogólne wrażenie liberalizmu władz reżymowych w stosunku do Kościoła, Proceder tych ostetnich jest rozbrajająco prosty: rozgłaszają zemier wyjazdu biskupe gdy podanie wpływa, następnie chowają
podania pod sukno.
i
Z prasy skoskiej
"Unite" a 29 mores podaje fotogrefiq "toworzysze Kliszki !" przed
mikrofonem. "Towarzysz Kliszko" informował naród włoski o wolności jaka
biorących udział w "wolnych
istnieje w Polsce, o licznych
gyggvavoe", o "wolności religii", o "negatywnym stosunku Kościołse do
a
a*.
Tego rodzaju wypowiedzi stanowią część rytuału kommiatycznego i
nikt się nie łudzj by ktokolwiek w nie wierzył,
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'bmigdzy więźniem zemknigtym
przez 24 godziny w ciasnej cell, a takim,
który korzysta ze spacerów
na podwórzu i z rozmów 3 towarzyszami", Wielu Poleków sądzi, że "różnios czasów przed i po peździeruikowych jest taka, jak między piekłem a
co prawde pie niebem, leos czyścem", Polską rządzi nie "rząd, lecz weżym", pisze wyraśnie korespondent rzymskiej gazety.
Kiedyż znajdzie się ten odważny, który uepisze po prostu prawdę: Polską rządzi Moskwa.
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